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INFORMAŢII PERSONALE

Beatrice-Aurelia ABALAŞEI
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+40 232 201027 (Decanat)
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beatrice.abalasei@uaic.ro
http://www.sport.uaic.ro/

POZIŢIA

Decan
Director Școala Doctorală
Profesor universitar habil.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
29/07/2016 - prezent

Decan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554, Iași, România

http://www.sport.uaic.ro/

▪ Managementul și conducerea Facultății de Educație Fizică și Sport.
▪ Președintele Consiliului Facultății.
2019 - prezent

Director Școală Doctorală
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, Școala Doctorală de Știința Sportului și Educației Fizice
http://www.sport.uaic.ro/ , http://www.sport.uaic.ro/programe-de-studii/program-de-studii-doctorale/
▪ Atribuții: asigură colaborarea dintre Școala Doctorală și departamentele sau facultățile diin UAIC;
răspunde de respectarea legalității în organizarea și desfășurarea întregii activități din cadrul Școlii
Doctorale; asigură reprezentarea Școlii Doctorale față de conducerea IOSUD-UAIC; întocmește
Planul de învățământ pentru Programul de pregătire universitară avansată (PPUA) și îl supune
avizării CSD; întocmește Statele de funcții și le supune avizării CSD; întocmește Bugetul de venituri
și cheltuieli al Școlii Doctorale, cu sprijinul conducerii facultății; organizează și urmărește
desfășurarea activităților din cadrul programelor de pregătire a doctoranzilor; organizează și
monitorizează desfășurarea concursului de admitere la doctorat; avizează comisiile de susținere
publică a tezelor de doctorat; avizează susținerea publică a tezelor de doctorat.

18/02/2019 - prezent

Profesor universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă şi masterat,
activităţi de evaluare în cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice); coordonare
ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie, elaborare cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de teste
pentru seminar/lucrări practice; activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor
universitare (licenţă, masterat şi doctorat); consultaţii teme doctorat, disertaţie, licenţă, seminar,
lucrări practice de laborator şi proiecte de cercetare; activităţi de cercetare specifice domeniului,
organizare şi participare la manifestări ştiinţifice; verificare şi selectare metode moderne pentru
lucrări practice; organizare de competiţii; coordonator al studenţilor – îndrumător de an/grupă.
Conducere de doctorat (2019).
▪ Coordonator al activităţilor de voluntariat, specifice studenţilor de la specializarea Kinetoterapie
şi motricitate specială.
 Titular la disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive: Handbal, Comunicare în
Știința Sportului și Educației Fizice, Psihomotricitate, Aplicaţii ale psihomotricităţii în fitness,
Psihologia sportului, Aplicații ale psihomotricității în educație fizică și sport.
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27/02/2020 - prezent

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Membru – Comisia pentru programe de masterat și studii doctorale
Comisie de specialitate, cu caracter permanent, a Senatului Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi (România)

2020 - prezent

Membru – Senatul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)

2019 - prezent

Conducător de doctorat
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport, Școala Doctorală de Știința Sportului și Educației Fizice
http://www.sport.uaic.ro/ , http://www.sport.uaic.ro/programe-de-studii/program-de-studii-doctorale/

01/08/2002 - prezent

Președinte
Asociația Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Str. Toma Cozma Nr. 3, 700554, Iași, România
Organizarea activității sportive de performanță

18/02/2013 – 17/02/2019

Conferenţiar universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă şi masterat,
activităţi de evaluare în cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice); coordonare
ştiinţifică lucrări de licenţă şi disertaţie, elaborare cursuri, manuale, îndrumare, culegeri de teste
pentru seminar/lucrări practice; activităţi de evaluare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor
universitare (licenţă, masterat şi doctorat); consultaţii teme doctorat, disertaţie, licenţă, seminar,
lucrări practice de laborator şi proiecte de cercetare; activităţi de cercetare specifice domeniului,
organizare şi participare la manifestări ştiinţifice; verificare şi selectare metode moderne pentru
lucrări practice; organizare de competiţii; coordonator al studenţilor – îndrumător de an/grupă;
coordonator practică pedagogică.
▪ Coordonator al activităţilor de voluntariat, specifice studenţilor de la specializarea Kinetoterapie
şi motricitate specială.
 Titular la disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive: Handbal, Comunicare în
educaţie fizică şi sport, Psihomotricitate, Aplicaţii ale psihomotricităţii în fitness, Practică pedagogică
în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1+2).

01/03/2012 – 29/07/2016

Prodecan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Managementul activității didactice.

06/06/2015 - 01/08/2015

Expert
Centrul Diecezan Caritas Iaşi (România)
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului “Act. IS – Acţionăm pentru Incluziune Socială”

01/08/2013 – prezent

Evaluator ARACIS în domeniul Educaţie fizică şi sport
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
Bucureşti, România http://www.aracis.ro/
 Evaluarea programelor de studii.

2008 - prezent

Membru în Consiliul Facultăţii
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

2011 - prezent

Mediator
Centrul Regional de Facilitare și Negociere, Iași (România)
 Medierea conflictelor.
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Beatrice-Aurelia ABALAŞEI

Evaluator de competenţe profesionale

2016

Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi (România)
01/10/2008 – 17/02/2013

Lector universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă, evaluare în
cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice); îndrumare lucrări de licenţă,
membru comisii licenţă, disertaţie, admitere, îndrumare lucrări pentru obţinerea gradului didactic I în
învăţământul preuniversitar; coordonator al studenţilor – îndrumător de an/grupă; activităţi de
cercetare specifice domeniului, organizare şi participare la manifestări ştiinţifice; verificare şi
selectare metode moderne pentru lucrări practice; elaborare cursuri, manuale, îndrumare practice;
consultaţii lucrări licenţă, disertaţie, teme seminar, lucrări practice şi proiecte de cercetare;
organizare de competiţii; coordonarea examenului de admitere.
▪ Coordonarea activităţilor de voluntariat.
▪ Coordonator Erasmus.
 Titular la disciplinele: Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive: Handbal, Comunicare în
educaţie fizică şi sport, Psihomotricitate, Aplicaţii ale psihomotricităţii în fitness, Practică pedagogică
în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1+2), Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel
1+2 începători – Handbal, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2 avansaţi –
Handbal, Practică de antrenorat, Handbal: bazele tehnicii şi tacticii, Gimnastică de întreţinere şi
terapie la domiciliul vârstnicului, Handbalul în şcoală, Psihomotricitate/reeducare psihomotrică,
Medierea conflictelor organizaţionale.

01/10/2002 – 01/10/2008

Asistent universitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
▪ Activitate didactică - predare cursuri şi lucrări practice la studii universitare de licenţă – lungă şi
scurtă durată, evaluare în cadrul activităţii didactice (examene, colocvii, verificări practice);
îndrumare lucrări de licenţă, membru comisii licenţă, admitere; coordonator al studenţilor –
îndrumător de an/grupă; activităţi de cercetare specifice domeniului, organizare şi participare la
manifestări ştiinţifice; elaborare cursuri, manuale, îndrumare practice; consultaţii lucrări licenţă;
organizare de competiţii; administrarea website-ului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport; realizarea
orarului Facultăţii; conceperea Ghidului de admitere, a Ghidului studentului; participare în proiecte
de cercetare naţionale şi internaţionale, în calitate de membru; scrierea proiectelor de cercetare.
 Titular la disciplinele: Handbal: bazele tehnicii şi tacticii, Handbalul în şcoală,
Psihomotricitate/reeducare psihomotrică, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2
începători – Handbal, Pregătire specializată într-o ramură de sport: nivel 1+2 avansaţi –
Handbal,Înot: iniţiere în tehnica procedeelor, Înot: metodica învăţării, Teoria jocurilor şi competiţiei,
Handbal, Practică turism-orientare, Teoria jocurilor, Educaţie fizică şi sport la alte facultăţi.

01/10/1998 – 01/10/2002

Preparator universitar
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (România)
 Principalele activităţi şi responsabilităţi: educaţie formală; educaţie non-formală; cercetare ştiinţifică;

organizarea evenimentelor sportive.
01/09/1996 – 01/10/1998

Profesor de educaţie fizică şi sport
Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iaşi (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
28/09/2017

Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Știința Sportului
și Educației Fizice
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Str. Mihail Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca (România)
https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/beatrice-aurelia-abalasei-valentele-modelatoare-ale-educatiei-fizice-sisportului-the-modelling-valences-of-physical-education-and-sports/
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2016

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Certificat de absolvire Evaluator de competenţe profesionale
Fundaţia Camera de Arbitraj şi Mediere Iaşi (România)
▪ Competenţe profesionale dobândite: Planificarea şi organizarea evaluării; înregistrarea şi raportarea
rezultatelor evaluării; efectuarea evaluării; elaborarea instrumentelor de evaluare; analizarea
informaţiilor şi luarea deciziei privind competenţa; verificarea internă a proceselor de evaluare;
verificarea externă a proceselor de evaluare.

2012

Certificat de absolvire – didactica specialității
Universitatea din Piteşti (România), Institutul de Formare şi Performanţă Muntenia, Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei
Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională Calitate, inovare, comunicare în
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior
▪ Materii studiate: Elaborarea programului de formare în didactica specialităţii; Metode moderne de
formare în didactica specialităţii; Metode şi tehnici de coaching folosite în practica pedagogică.

01/10/2004 – 01/10/2008

Doctor în Psihologie

Nivelul 8 CEC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
Titlul tezei: „Reprezentarea socială a violenţei în sport. Focalizare pe spectatorii sporturilor de echipă”
▪ Cunoştinţe generale: acumularea, interpretarea şi dezvoltarea cunoaşterii de vârf din domeniul de
doctorat;
▪ Competenţele generale: dezvoltarea tehnicilor de cercetare şi aplicarea lor în contexte diverse şi
specifice; construcţie teoretică şi aplicare profesională; construcţii discursive de tip academic pentru
publicaţii de prestigiu în domeniu şi de tipul cunoaşterii comune pentru comunicare publică;
asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, spirit critic, creativitate,
inventivitate;
▪ Abilităţile cognitive specifice presupun: identificarea de probleme noi şi abordarea lor prin cercetare,
imaginaţie creativă şi combinativă, analiză critică şi interpretativă.
2007

Dezvoltare profesională - Psihomotricitate
Colegiul Medicilor, Iaşi (România)
▪ Creşterea şi dezvoltarea copilului: variabile care influenţează procesul psihomotric al integrării în
mediu.

01/10/2002 – 01/07/2004

Master în Psihologie: Medierea conflictelor

Nivelul 7 CEC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei
Titlul tezei: „Valenţele educaţiei formale în conflictogenia sportului de performanţă”
▪ Competenţe generale: educaţia adulţilor; managementul resurselor umane.
▪ Competenţe profesionale: medierea conflictelor; politici şi acţiuni de mediere; didactica mass-media;
metode şi tehnici de rezolvare a conflictelor.
01/10/2001 – 01/02/2003

Master în Educație fizică și sport: Management în sport

Nivelul 7 CEC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Educație Fizică și Sport
Titlul tezei: „Comunicarea prin imagine în sport: eroism sau erotism? ”
▪ Competenţe generale: management în sport.
▪ Competenţe profesionale: marketing, relaţii publice şi protocol în sport; organizare şi legislaţie în
educaţie fizică şi sport; conducerea organizaţiilor sportive.
1996

Carnet de Antrenor / Antrenor de Handbal, categoria a III-a
Agenţia Naţională pentru Sport (România)
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Profesor de Educaţie Fizică şi Sport

01/10/1992 – 01/07/1996

Nivelul 6 CEC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (România), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
▪ Proiectarea modulară (Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă) şi planificarea
conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară.
▪ Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar
(Sport şi performanţă motrică, Educaţie fizică şi sportivă).
▪ Evaluarea creşterii, dezvoltării fizice şi a motricităţii, potrivit cerinţelor şi modelelor specifice / ramură
de sport.
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

C1

C1

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

C1

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Activităţi care au contribuit la obţinerea competenţelor:
 Realizarea rapoartelor de cercetare în cadrul proiectelor de tip PN II;
 Argumentarea obiectivelor propuse şi atinse în cadrul proiectelor de cercetare, precum şi motivarea
activităţilor propuse (pentru continuarea finanţării) în comisiile de specialitate;
 Coordonarea echipelor de lucru în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport’
 Membru în comisiile de promovare academică.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe organizaţionale dobândite în anii în care am avut responsabilităţi esenţiale pentru buna
funcţionare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:
▪ Realizarea rapoartelor pentru evaluarea instituţională şi pentru evaluarea periodică a Facultăţii de
către ARACIS;
▪ Coordonarea concursurilor de admitere;
▪ Coordonarea practicii pedagogice;
▪ Coordonarea practicii de antrenorat;
▪ Preşedinte al Comisiei pentru Managementul şi Asigurarea Calităţii în Facultatea de Educaţie Fizică
şi Sport;
▪ Membru în comitete de organizare ale conferinţelor ştiinţifice etc.
▪ Membru fondator al Asociaţiei Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

 Cunoaşterea procedurilor de control a calităţii;
 Capacitatea de a modela profesional noii angajaţi;
 Abilitatea de a media conflicte organizaţionale;
 Capacitatea de a coordona echipe de lucru cu responsabilităţi diverse.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
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Alte competenţe

ABALAŞEI Beatrice-Aurelia

Competenţe şi abilităţi sociale:
▪ Spirit de echipă;
▪ Capacitatea de adaptare sporită;
▪ Capacitate de asimilare a noilor cunoştinţe şi abilităţi necesare activităţii specific mediului academic;
▪ Coordonarea activităţii de performanţă;
▪ Abilitatea de a organiza activităţi socio-culturale, activităţi de voluntariat (datorită profesiei – cadru
didactic la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială).
Competenţe şi abilităţi organizatorice:
▪ Abilităţi de lider, capacitatea de analiză şi sinteză, capacităţi decizionale şi de organizare a
colectivelor profesionale;
▪ Punctualitate, capacitate de a lua decizii corecte, în timp scurt, în cazul unor situaţii nou apărute,
abilitatea de adaptare la context;
▪ Evaluarea calităţii muncii pe baza criteriilor de performanţă, controlul calităţii;
▪ Capacitate de autoperfecţionare.
Aceste aptitudini au fost dobândite şi perfecţionate în perioada de experienţă profesională, din
ipostaza de: coordonare de grupuri de sportive, profesor în învăţământul preuniversitar, coordonator
Erasmus, membru în echipe de cercetare, coordonator proiecte de cercetare, prodecan.

Permis de conducere

B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Certificări

▪ Coordonator al grupului de cercetare cu tematică interdisciplinară, în cadrul Centrului de Cercetare al
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (2013 – prezent)
▪ Membru în comisii de susţinere a doctoratului
▪ Membru în comisii de concurs pentru promovare pe post

Premii şi distincţii

▪ 2016 – Premiu pentru contribuţii profesionale şi ştiinţifice la implementarea proiectului de cercetare
ştiinţifică „Universitatea Antreprenorială” în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Iaşi – acordat de
Asociaţia Junior Achievement of Romania (JA Ro), membră a organizaţiei internaţionale Junior
Achievement Worldwide.

Proiecte

▪ 2018 - Chance has Everyone, coordonat de ISG Sport Bulgaria,№ 2018- 1-BG01-KA102-047127,
coordonator proiect România, finanțat prin Erasmus+.
▪ 2016 - FAIRHAP, Fair-paly și fericire prin intermediul activităților sportive, coordonat de CRETIDEV
Grecia: Manager de proiect, România, finanțat prin Erasmus+.

ANEXE
▪

Ultima actualizare: aprilie 2020
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